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Dato: Mandag 02. maj 2011 
 
Fremmødte: Lars Friis, Benny Johansen, Paul-Erik Styrk, Rene Madelung, Dan Auerbach, 

Eva Dam, Svend Lodahl, Finn Pedersen og Pernille Brauer. 
 
Afbud: Birgit Thygesen og Albin Hoel. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. 
Referatet nr. 115 blev godkendt.  
 
2. Siden sidst. 
- Der har ikke været stort fremmøde til søndagsspil, men det har været hyggeligt. 
- Alle hold har været ude at spille, med blandet resultater. 
- Dream Team har fået ny holdleder. Vi ønsker held og lykke til Claus Schandorff og resten 

af holdet. 
 
3. Status på økonomi. 
Rene gennemgik driftsresultatet pr. dags dato, og det ser fornuftigt ud. Der er allerede en del 
sponsorer, der har betalt  
 
4. Status fra spillerudvalget. 
Ingen fra spillerudvalget var til stede. 
 
5. Status fra sponsorudvalget. 
Der mangler at blive lavet nogle skilte, de vil lavet og opsat hurtigst muligt. Der arbejdes forsat 
på at få nye sponsorer, og de første tilmeldinger til sponsorstævnet er begyndt at komme, på 
trods af at indbydelserne ikke er udsendt endnu. HUSK 

Sponsorstævne lørdag 28/05-2011 
 
6. Venskabsstævne med Nøddebohave. 
Vi prøver at invitere Nøddebohave, lørdag d. 23. juli, kl. 11:00 i Ledøje. Så må vi se om der er 
stemning/tilmelding. 
 
7. Lukket punkt. 
 
8. Planlægning af kommende stævner. 
Der er bestilt medaljer og glas. 
Doublemesterskab – spillerudvalget står for stævnet, Finn står for morgenmad og Karna er i 
køkkenet. 
Sponsorstævne – Benny kører stævnet samt køber gaver. 
1. div. 18/6 – Køkkenet er åbent. 
Ledøje Open 19/6 – Henrik Wolfhagen står for stævnet. 
Stafetten 19/07 – Køkkenet er åbent. 
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9. Planlægning af aktivitetsdagen 20. maj. 
Der er i øjeblikket planlagt følgende aktiviteter: 

- Snore og fjedre på banerne – indkøbes af Svend. 
- Oprydning m.m. i arkiv rum. Pigerne ordner selv arkivrummet og køber hylder, evt. med 

hjælp fra Finn. 
- Opsætning af TV under Finns kyndige ledelse. 
- Maling af ”baren” ved banerne, samt opsætning af 1 stk. askebærer, der gik til i vinters 

Svend køber maling og betonrør. 
- Flytning af håndklæde på herretoilet. 
- Flytning af sæbedispenser i køkken. 
- Alm. vedligeholdelse. 

Flere forslag modtages gerne. 
 
10. Repræsentantskabsmøde 13. marts i Bjerringbro. 
Ingen drama, referat kan ses på DPF´s hjemmeside. 
 
11. Bordet rundt. 
- Finn har lavet ”regnskab” for klubhuset, bl.a. fra julefrokost og strategidag, på fine 

udgiftsbilag. 
- Lars taler stadig varmt for leverklubben eller en anden måde at mødes på … Vi arbejder 

videre med ideen. 
 
Dato for næste møde. 
Mandag 8. august 2011, kl. 19:00 
 
13. Lidt til ganen. 
Pernille tager lidt med næste gang. 
 

 


